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Talvez você já tenha se queixado (em voz alta ou apenas em seus 
pensamentos) da extrema falta de atenção dos adolescentes. Alguns 
dizem que o problema é a falta de interesse, outros chegam a 
mencionar a falta de disciplina dos pais. Enquanto alguns culpam a 
televisão ou os jogos eletrônicos, outros colocam a responsabilidade 
na vida agitada e moderna.

Nicholas Carr, escritor do best-seller The Shallows: What the Internet Nicholas Carr, escritor do best-seller The Shallows: What the Internet 
is doing to our brains (Os superficiais: O que a internet está fazendo 
com nossos cérebros?), escreveu em 2008 um artigo intitulado “O 
Google nos faz mais burros”, no qual descreve como a forma em que 
buscamos informação está modelando nossa capacidade de 
concentração. Segundo o autor, grande parte das pessoas que 
estavam acostumadas com horas de leitura, onde o centro da 
atenção era exclusivamente dirigido à interpretação do texto, 
imaginação e pensamento profundo, estão perdendo essa 
capacidade. A internet, principal provedor de informações 
atualmente, foi construída de tal forma que nos convida à 
superficialidade.
A quantidade de informações oferecidas é tão grande que sentimos A quantidade de informações oferecidas é tão grande que sentimos 
como se não tivéssemos tempo para os detalhes de nenhuma delas, 
pois precisamos avançar sobre a superfície de todas, sem considerar 
com profundidade nenhuma
delas. A forma como lemos e nos concentramos
está mudando, e a maneira como adquirimos informações também.

Introdução
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De acordo com Maryanne Wolf, diretora do Centro de Pesquisa em 
Leitura e Linguagem na Universidade de Tufts e autora do livro 
Proust and the Squid: The story and science of the reading brain 
(Proust e a Lula: A história e a ciência do cérebro que lê), não 
somos apenas o que lemos, mas também somos como lemos. Ou 
seja, nossa forma de ver o mundo através da internet, celulares, 
smartwatches, mensagens de texto, e-mails, faz com que nossa 
mente entre em um ritmo de necessidade de estímulo constante. 
Não podemos parar para fazer algo sem ter nosso celular que 
anuncia a cada minuto a chegada de uma nova mensagem, um 
novo e-mail, um novo comentário da foto postada no Facebook, 
etc. Mesmo ao ler os artigos científicos na internet, estamos sendo 
bombardeados por propagandas que aparecem ao lado do texto. 
Propagandas que foram selecionadas exclusivamente para seu 
gosto, baseadas em suas últimas pesquisas. Enquanto você lê um 
livro on-line, aparece uma propaganda de outro livro. Enquanto livro on-line, aparece uma propaganda de outro livro. Enquanto 
você lê notícias sobre tecnologia, aparecem ofertas de aparelhos 
com preços tentadores. Através de todas as informações que você 
coloca na rede, eles sabem exatamente como tirar o resto de 
atenção que você se esforça para colocar em uma leitura eficiente 
e te enchem com distrações.

Claro que nosso cérebro não possui a mesma capacidade de anos 
atrás. Nós o alimentamos com distrações, e agora ele não 
Claro que nosso cérebro não possui a mesma capacidade de anos 
atrás. Nós o alimentamos com distrações, e agora ele não 
reconhece mais nada. Se você conseguiu se concentrar na leitura 
até aqui, significa que não foi muito afetado pela tecnologia que o 
rodeia, ou que está muito interessado em descobrir como 
conseguir que seus filhos, alunos ou amigos se concentrem melhor 
no que você tem para ensiná-los.
Até aqui vimos que a principal causa dos problemas de Até aqui vimos que a principal causa dos problemas de 
concentração da atualidade é a forma como buscamos e 
recebemos informações. Agora vamos entender um pouco mais 
sobre como funciona o cérebro para que possamos desenvolver 
um plano de ação com o objetivo de alcançar as mentes dos 
adolescentes mesmo em meio a tantas distrações.
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Segundo Ivan Tyrrell, fundador e diretor da revista britânica de 
psicologia, Human Givens, a capacidade média de 
concentração de um adulto é entre 15-20 minutos. 
Naturalmente, dependerá do interesse da pessoa pelo 
conteúdo, sua saúde física e mental, além de outros fatores. Os 
adultos podem aumentar sua capacidade de concentração ao 
exercitar seu foco de atenção. As crianças e adolescente 
possuem uma capacidade de concentração menor, e as 
meninas têm maior facilidade de manter a concentração
em determinado objetivo em comparação com os
meninos. Depois dos 20 anos, a capacidade de
concentração dos homens e das mulheres tende
a se igualar.

Mas devido ao estilo de vida moderno, estima-se que essa 
capacidade de concentração diminuiu, em média, para 
menos de um minuto.
De acordo com Joe Griffin, a concentração pode ser vista De acordo com Joe Griffin, a concentração pode ser vista 
como um tipo de transe, quando o cérebro procura evitar 
distrações isolando o ambiente externo, enquanto foca em 
um objetivo específico, de forma que é possível retirar o 
máximo possível dele. Esse fenômeno é produzido com mais 
facilidade quando as emoções estão envolvidas. Nesse 
momento, o cérebro diminui suas análises do ambiente, e a 
realidade vista é a do objetivo específico no qual se concentra 
a atenção. Um exemplo disso é quando o adolescente está 
assistindo futebol e não escuta seus pais chamá-lo. Nesse 
momento, suas emoções (ansiedade pelo resultado do time 
que está jogando) o ajudam a concentrar toda a atenção no 
jogo. Tudo ao seu redor é ignorado de tal forma que ele não 
consegue escutar as pessoas que o chamam pelo nome. Ele 
também ignora o tempo. Suas responsabilidades, suas 
tristezas são temporariamente esquecidas, pois o foco de sua tristezas são temporariamente esquecidas, pois o foco de sua 
atenção é outro.
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Tal capacidade de concentração pode acontecer em diferentes 
atividades, e o mais importante é que outra pessoa pode criá-la
em nós. É por isso que o objetivo deste material é ajudar você a 
desenvolver a habilidade de guiar a atenção dos adolescentes
ao objetivo desejado, de maneira que eles possam aprender.
O ouvinte só pode aprender o conteúdo se estiver em
um profundo estado de concentração.

Cada vez que fazemos algo sem a necessidade de pensar, ou seja, de 
maneira automática, nosso cérebro trabalha com informações que 
foram aprendidas anteriormente. Podemos citar, como exemplo, 
dirigir um carro. Quando fazemos as primeiras aulas práticas, temos 
a impressão de que é a coisa mais difícil do mundo. Mas depois, 
nosso cérebro aprende, se acostuma e já nem precisamos pensar 
para fazer. O cérebro segue um esquema aprendido e registrado 
anteriormente.

Grande parte do comportamento humano está baseado em padrões 
aprendidos previamente através da família, dos amigos e também 
dos meios de comunicação. As frases que usamos, a roupa que 
gostamos, a noção do que é permitido e proibido são resultados do 
que aprendemos.

8



teen

Divisão Sul-Americana
Ministério do Adolescente

De acordo com Joe Griffin e Ivan Tyrrell, quando sonhamos, 
nosso cérebro usa um gerador de realidade, que nos faz 
sentir o sonho como a única realidade possível. Em alguns 
casos, podemos sonhar e saber que estamos sonhando, mas, 
na maioria das vezes, pensamos que realmente estamos 
vivendo o que nosso gerador de realidade produz. O mesmo 
acontece quando estamos em um estado de concentração 
aprendendo algo: nosso cérebro também usa esse gerador 
de realidade e cria imagens, sons, aromas e sensações que 
não estão presentes.
Quando esse script é internalizado e o gerador de realidade Quando esse script é internalizado e o gerador de realidade 
do aluno/ouvinte é usado determinado número de vezes, 
será tão comum que aos poucos o adolescente não terá que 
se esforçar para imaginá-lo. Depois de um tempo, será 
automático e parte de sua vida. Ele terá aprendido o que foi 
ensinado. Assim como um motorista dirige sem a 
necessidade de se esforçar ou de pensar muito para fazê-lo, o 
adolescente viverá o que foi ensinado. O que era difícil se 
torna comum.

No início foi apresentada uma reflexão teórica para entender 
algumas problemáticas relacionadas à atenção dos 
adolescentes bem como o funcionamento do mecanismo de 
concentração. Com isso em mente, é hora de ir para a prática 
com ferramentas que você possa usar para captar a atenção 
de seus adolescentes, usando ilustrações ou parábolas.
O primeiro tema analisa a forma pela qual Jesus ensinava
e como você pode aproveitar essas técnicas.e como você pode aproveitar essas técnicas.
O segundo tema traz ideias dinâmicas de grupos que podem 
ser usados para atrair a atenção e a concentração dos alunos 
sobre o tópico apresentado.

9
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É interessante notar como podemos esquecer com facilidade nossos 
sonhos, mas às vezes, algo que funciona como gatilho, nos faz 
recordar o que vivemos enquanto sonhávamos. Jesus sabia que 
muitas das pessoas que O escutavam apenas o fariam uma vez. Ele 
tinha que fazer com que a mensagem fosse gravada na mente 
delas. Então, Ele decidiu usar parábolas, histórias simples que em 
sua vida diária poderiam ser reavivadas

 na memória cada vez que o ouvinte visse uma “ovelha perdida” ou  na memória cada vez que o ouvinte visse uma “ovelha perdida” ou 
procurasse uma “moeda perdida”. Quando tivessem que “semear” 
ou simplesmente estivessem construindo uma “casa sobre a rocha”. 
Ele usava exemplos que continuamente poderiam ser lembrados no 
transcurso da vida das pessoas. Jesus usava o gerador de realidade 
das pessoas, e esse gerador poderia ser reativado em uma situação 
familiar, ou seja, depois que Jesus tivesse partido, eles recordariam 
constantemente Suas parábolas.constantemente Suas parábolas.

Quando queremos que nosso aluno se lembre do que dissemos, 
precisamos encontrar gatilhos que o façam lembrar do conteúdo
ao longo da semana. Podemos usar histórias reais ou também 
parábolas, histórias impactantes ou extremamente engraçadas,
mas que devem ter uma ponte com a realidade de cada dia.
Dessa forma, estimularemos o gerador de realidade dos
ouvintes com imagens que continuamente se reavivarão.
Quando o aluno se lembra continuamente do que foi dito,Quando o aluno se lembra continuamente do que foi dito,
ensinado e sentido, o assunto torna-se cada vez mais natural
para ele, até que se torne parte de quem ele é. 

Aplicação:

10
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Por exemplo, quando for contar a história de Maria quando quebrou 
o vaso de alabastro aos pés de Jesus, você pode aplicar a história aos 
tempos modernos. Mostre imagens de perfumes caríssimos e de 
outros baratos. Se possível, estimule mais os sentidos dos alunos 
com alguma fragrância que encha o ambiente da sala com esse 
aroma. Depois, quando sentirem o mesmo cheiro, eles se lembrarão 
da história. 

Você pode calcular junto com o aluno o preço do perfume que Maria Você pode calcular junto com o aluno o preço do perfume que Maria 
havia comprado. A Bíblia diz que ele custou 300 denários. O denário 
valia um dia de trabalho, e o valor desse perfume equivalia a mais ou 
menos um ano de trabalho. Então, ao calcular com o aluno a média 
do salário anual de um adulto, você vai direcionar sua atenção e 
emoção para mergulhar profundamente na história e trazê-la para 
sua realidade. A história deixa de ser simplesmente um relato e 
passa a fazer parte de sua vida.passa a fazer parte de sua vida.

Exemplo:

Enquanto Simão não ofereceu nem sequer o básico a Jesus, Maria 
sabia que o perdão de seus pecados era incalculável. Estamos dando 
o valor real ao que Jesus fez por nós?

Se a associação for bem-feita, os alunos se lembrarão dessa história Se a associação for bem-feita, os alunos se lembrarão dessa história 
e de seu significado por um longo tempo. O aroma de certo perfume 
vai servir de gatilho para lembrá-los da história. Toda vez que eles 
procurarem na internet o preço de perfumes que desejam comprar, 
eles se lembrarão. Isso acontecerá porque os gatilhos são parte de 
sua vida diária.

11
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Quando há emoção no assunto que você deseja ensinar, o gerador 
da realidade do cérebro funciona de maneira mais eficaz, e a 
concentração é mais fácil. Como Jesus sabia, ele também usou 
parábolas como uma forma de ativar o aspecto emocional dos 
ouvintes. É muito mais fácil focar em uma história quando ela é 
familiar. Nas parábolas, Jesus guiava a atenção do ouvinte a algo
que ele já conhecia anteriormente. Assim, era mais fácil para seu que ele já conhecia anteriormente. Assim, era mais fácil para seu 
gerador de realidade utilizar modelos que ele já havia vivido, bem 
como reativá-los mais tarde, quando fossem vividos novamente.

12
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Ao contar a parábola do inimigo que semeou joio no campo de 
outra pessoa, muitas pessoas devem ter se lembrado de situações 
parecidas. Quantos devem ter vivido exatamente a mesma situação 
em que uma pessoa invejosa pensou em destruir suas colheitas para 
obter um lucro maior que o seu? Ou quantos ali eram os 
empregados de alguém que sofreu esse destino, e talvez alguns 
daqueles ouvintes tenham ido até seu empregador e se oferecido 
para arrancar o joio semeado? Enquanto Jesus contava, os ouvintes 
já começavam a sentir a indignação contra esse inimigo que 
semeou o mal no lugar que não lhe pertencia. Sentiram também 
uma empatia pelo dono da terra, que não fizera nada de errado e 
agora tinha sua colheita arruinada. As pessoas podiam ver a boa 
vontade dos empregados e, portanto, eles mesmos, se realmente se 
identificassem com a história, ofereceriam a mesma ajuda. 

Enquanto Jesus construía as emoções daqueles que O ouviam, junto 
com Sua lógica, Ele direcionava a atenção para onde queria. Os 
Enquanto Jesus construía as emoções daqueles que O ouviam, junto 
com Sua lógica, Ele direcionava a atenção para onde queria. Os 
ouvintes já podiam imaginar o campo, os empregados, talvez até o 
rosto daquele inimigo atrevido. Então, o Mestre os levou ao dia da 
colheita, quando o bom trigo e o joio seriam recolhidos e teriam 
destinos diferentes. O trigo não precisa fazer nada para ser 
separado, mas é separado simplesmente por ser trigo.

Enquanto Jesus falava, eles viviam a história, saboreavam-na, Enquanto Jesus falava, eles viviam a história, saboreavam-na, 
sentiam-na. Mais tarde eles se lembrariam disso toda vez que 
vissem como amarravam o trigo em fardos e queimavam o joio por 
fora. A atividade da colheita, o cheiro da queimada, tudo serviria de 
gatilho emocional para recordar a história e seu significado. A 
emoção fazia parte da história e ajudava na concentração, mas a 
lógica nunca era deixada de lado.

13
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Lembro-me de uma vez quando tive que contar a história dos dois 
discípulos no caminho de Emaús para um auditório de 400 
pessoas não cristãs. Eu sabia que não poderia começar com o 
texto bíblico, porque talvez muitos deles não tivessem nenhuma 
relação com a história bíblica. Então, comecei contando uma 
história exagerada. Perguntei a uma pessoa do auditório quem era 
a pessoa que ela mais amava. Quando ela me respondeu que era 
sua mãe, comecei a história.

“Imagine que sua mãe..., e os demais, imaginem a pessoa que “Imagine que sua mãe..., e os demais, imaginem a pessoa que 
mais amam, pode ser mãe, pai, filho, etc. Imagine que você está 
aqui, sentado neste auditório escutando esta palestra, quando 
alguém chama você e diz que você tem uma ligação urgente. Ao 
atender o telefone, você descobre que essa pessoa amada deve 
viajar, hoje mesmo, para um país distante onde trabalhará por um 
ano sem ter muita comunicação. Você chora, mas sabe que será o 
melhor para ela, e ela te promete que em um ano vocês se verão 
outra vez. Você saboreia as cartas que chegam com pouca 
frequência, enquanto aprende sobre os costumes do lugar, as 
comidas exóticas e o sucesso da pessoa amada. Não passa nem 
um só dia sem que você ore por ela ou pense no dia de sua volta.
E finalmente chega. No dia e na hora marcada, você se dirige para E finalmente chega. No dia e na hora marcada, você se dirige para 
o aeroporto, mas, pelo trânsito, chega um pouco depois do que 
deveria. A pessoa já está na porta e, ao te ver, corre em sua 
direção. Você sai do carro e também corre só para ver a
pessoa amada ser atropelada...

(Caso você tenha conseguido chamar a atenção, mesmo com uma 
história imaginária, algumas pessoas vão rir do absurdo da 
história, mas terão lágrimas nos olhos). Você pega a pessoa e corre 
para o hospital. Em poucos minutos, uma enorme equipe médica 
se reúne e passa horas na sala da cirurgia. Você, angustiado, 
espera do lado de fora. (Interrompa a história e pergunte à
pessoa como ela se sente e se você pode ajudá-la). Depois de pessoa como ela se sente e se você pode ajudá-la). Depois de 
muito tempo, o médico sai da sala e se senta do seu lado.
(O professor pode fazer o mesmo, simulando o médico). Ele 
pergunta como você está e quais foram os melhores momentos 
vividos com a pessoa. Depois de algum comentário (normalmente 
a pessoa interrompe e faz a pergunta, angustiada:
O que aconteceu com minha pessoa amada?), ele diz que o O que aconteceu com minha pessoa amada?), ele diz que o 
acidente não foi nada, apenas um susto. A operação não foi 
necessária, e a pessoa está comendo gelatina. Eles estavam em 
uma festinha de aniversário e, por isso, demoraram a sair.”

14
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Enquanto as pessoas sorriem pelo final absurdo, o professor faz uma 
conexão com a história de Jesus caminhando ao lado dos discípulos 
a caminho de Emaús. Os discípulos O amavam e estavam arrasados 
com Sua morte. Mas Ele permaneceu firme com seu “disfarce” 
porque havia um objetivo. Ele não queria que sua fé se baseasse 
apenas nas emoções, na alegria de voltar a ver seu amigo Jesus, 
mas, com paciência, repassava toda a Bíblia, fez um estudo
completo sobre eles, para que a base de sua fé fosse a certezacompleto sobre eles, para que a base de sua fé fosse a certeza
em um Deus que estava anunciado desde a criação do mundo. 

Ele criou a emoção apenas para chamar a atenção, mas o 
encerramento, por mais que tenha sido rápido, jamais será 
esquecido: Jesus queria que a fé de Seus discípulos tivesse um 
fundamento sólido, baseado nas Escrituras e não apenas no 
emocional.

Quando Jesus ensinava, Ele desejava que as pessoas não apenas 
recebessem a informação, mas também aprendessem e vivessem
de maneira que internalizassem o que Ele ensinava. Jesus
não estava tentando fazer com que as pessoas seguissem
Suas ordens, mas queria ajudá-las a compreender que o que
Ele dizia era simplesmente um estilo de vida novo, que tinha
um sentido pleno e poderiam vivê-lo sem medo. Jesus buscava um sentido pleno e poderiam vivê-lo sem medo. Jesus buscava 
reorganizar o esquema mental de Seus ouvintes e não apenas 
mostrar essa ou aquela lei. Isso é mais difícil e leva mais tempo do 
que dar ordens. Isso é exatamente o que vemos até mesmo em
Seus discípulos: parecia que eles estavam perdidos, mas, na
verdade, Ele os estava remodelando aos poucos.

15
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Podemos ver isso claramente na negação de Pedro, pouco antes
da morte de Jesus. Quando o discípulo conseguiu se esquivar duas da morte de Jesus. Quando o discípulo conseguiu se esquivar duas 
vezes ao reconhecerem-no como um dos amigos de Jesus, foi 
surpreendido pela terceira vez. Essa última vez, a pessoa que o 
acusou lhe disse o porquê de sua certeza: “Você é um deles, porque 
fala como um deles”. Por mais que Pedro estivesse negando a Jesus, 
sua forma de ser se assemelhava à dEle. Ao passar três anos junto 
com Jesus, Ele o havia moldado e até sua maneira de falar era mais 
parecida com a dEle do que com a de um pescador rude.
Por isso, nesse momento, para livrar-se da acusação, ele blasfemou. 
Precisava pensar para agir como o antigo Pedro. Blasfemar já não 
era tão normal como era antes. O novo Pedro já vivia mais perto de 
uma atmosfera do Céu de maneira automática. Seu novo modo de 
falar era natural.
Ele o havia aprendido e agora fazia parte de seu jeito de ser.

O objetivo de encontros, aulas ou palestras não é apenas entregar 
informações, mas ajudar os adolescentes a se acostumarem com o 
novo estilo de vida. O professor deve fazer com que suas 
informações tenham sentido. Deve mostrar quão natural é a lei de 
Deus. Por isso, ele deve ajudar o aluno a repassar o princípio várias 
vezes até incorporá-lo como parte de sua vida.
Uma vez uma aluna me perguntou “o que era pecado” e até onde Uma vez uma aluna me perguntou “o que era pecado” e até onde 
ela poderia ir antes de pecar. Eu me lembro de haver tentado 
explicar a ela de várias formas, mas seu modelo mental estava tão 
enraizado em esquemas e tradições que nada fazia sentido para ela. 
Então, eu decidi tomar outra decisão. 

16
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Mas o ser humano escolheu não andar mais pelo caminho normal 
e perdeu a noção de como se respira no Céu. Então, Deus teve que 
colocá-la por escrito. Mas, se eu passo a vida me esforçando para 
cumpri-la, então ela não é natural para mim, e eu não sou feliz.
Que felicidade tem alguém que precisa se esforçar para respirar? Que felicidade tem alguém que precisa se esforçar para respirar? 
A lei só me mostra como se respira no Céu. E se eu aprendo essa 
lei de maneira que se torna natural em mim, então estou 
aprendendo a respirar a atmosfera do Céu novamente. Oséias 2 
mostra como Deus ensina Seu povo a amá-Lo de verdade e não a 
seguir regras. A lei de Deus é apenas o manual de como respirar 
no Céu. O pecado gera a morte, porque não há como sobreviver 
sem respirar.

Com essa explicação, ela entendeu que cristianismo é um estilo 
de vida e não o cumprimento de regras. Assim como Pedro passou 
a viver o estilo de vida do Céu e já não podia esconder sua 
maneira de ser mais semelhante a Cristo, podemos começar a 
viver e respirar a atmosfera do Céu aqui na Terra.
Como professores, é necessário ensinar aos alunos a razão do que Como professores, é necessário ensinar aos alunos a razão do que 
eles aprendem. Os adolescentes precisam ver sentido lógico e 
prático nas coisas que escutam dos adultos.
Ensine-os a viver o cristianismo e não apenas a seguir regras.

Além das histórias contadas de maneira viva e profunda,
a criança e o adolescente aprende com mais facilidade 
através de atividades dinâmicas. Podemos ensinar 
qualquer lição através das dinâmicas. 

Como dito anteriormente, o tempo de atenção de uma Como dito anteriormente, o tempo de atenção de uma 
criança ou adolescente é extremamente curto. Através 
das dinâmicas, você pode fazer com que eles se 
aprofundem no jogo ou na atividade por mais tempo e,
ao final, usar os poucos minutos de atenção para fazer a 
conexão com a lição que você quer incutir.

Usaremos a seguir alguns exemplos e explicaremos
como aplicá-los em uma classe pequena ou média.como aplicá-los em uma classe pequena ou média.
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■     Separe a classe em grupos de 4 a 8 pessoas.
■     Cada grupo receberá uma barraca (ou alguma outra coisa que 
demande tempo e organização para montar, como um 
quebra-cabeças). O objetivo “aparente” será ver qual grupo vai 
conseguir terminar de montar a barraca em menos tempo.
■     Nenhum grupo terá um líder nomeado pelo professor, mas o ■     Nenhum grupo terá um líder nomeado pelo professor, mas o 
professor terá combinado com antecedência com um dos alunos de 
cada grupo, sem que os outros componentes do grupo saibam, que 
ele usará toda a sua capacidade de liderar para dificultar a 
montagem da barraca, ou seja, dará conselhos errados e fará com 
que não alcancem o objetivo.

O importante nessa dinâmica não é o resultado de quem montou O importante nessa dinâmica não é o resultado de quem montou 
mais rápido, e sim as respostas que os alunos darão no final.

Procedimento

Objetivo: Ensinar que podemos ouvir a voz de Deus mesmo
em meio ao barulho e à confusão do mundo.

Material: Barraca de acampamento.

18



teen

Divisão Sul-Americana
Ministério do Adolescente

Quando realizamos essa dinâmica, recebemos algumas boas 
observações por parte dos alunos. Ao perguntar a razão da
demora, um garoto disse que a culpa era da pessoa que estava 
dando informações erradas. Ao perguntar para eles quem o havia
colocado como líder, eles responderam: “era quem falava mais alto”.

Ao perguntar ao grupo que ganhou sobre a pessoa que dava as Ao perguntar ao grupo que ganhou sobre a pessoa que dava as 
instruções erradas, responderam que eles sabiam como montar 
uma barraca, porque já haviam montado uma várias vezes antes 
com seus pais. Por isso, não precisavam escutar alguém que 
aparentemente não tinha nenhuma ideia do que estava dizendo.
Essa dinâmica ajuda o professor a gravar o objetivo de sua classe
em menos de cinco minutos.

Exemplos de respostas:

■      Somente teremos êxito nesta vida se soubermos para onde 
vamos e não escutarmos os que gritam mais alto na mídia, na moda 
ou nos grupos sociais. Quando passamos tempo com nosso Pai,
Ele nos ensina o caminho. Não seremos tão facilmente enganados
pelos que se esforçam para promover nossa destruição (João 10:27).
■      Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e só sabemos como ■      Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e só sabemos como 
levantar esse templo quando passamos tempo com o Pai. Aqueles 
que sabiam como montar são os que aprenderam com seus pais 
(1Co 6:19, 20).

Devemos estar atentos às respostas dos alunos e usá-las dentro do 
tema. Dessa forma, eles mesmos darão as respostas que o professor 
usará como base para ensinar a lição. 

Aplicação da dinâmica:
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■      No chão, faça um labirinto com fita adesiva. Dependendo da 
idade dos participantes e de onde eles estão, você pode colocar 
alguns obstáculos no caminho.
■      Faça grupos de quatro participantes ou mais.
■      Um dos participantes estará vendado e terá que passar pelo ■      Um dos participantes estará vendado e terá que passar pelo 
labirinto (é importante que a pessoa não tenha visto o labirinto; por 
isso, ela precisa ser vendada em outra sala e levada até onde está o 
labirinto).
■      Cada grupo deverá guiar seu representante apenas com a voz ■      Cada grupo deverá guiar seu representante apenas com a voz 
para que ele atravesse o labirinto em menos tempo, já que ele não 
poderá ver nada. A pessoa vendada não sabe o caminho do labirinto 
e terá que escutar as instruções que os outros membros de seu 
grupo lhe derem. Esses integrantes do grupo estarão em uma área 
predeterminada e não poderão caminhar ao lado da pessoa 
vendada.

Essa dinâmica pode ter algumas variáveis: Essa dinâmica pode ter algumas variáveis: 

Procedimento

Objetivo: Ensinar que podemos confiar em Deus e ouvir Sua voz.

Material: Venda para os olhos | Objetos para os obstáculos | Fita 
adesiva.
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■      Cada grupo guiará seu representante separado de
outros grupos.
■      Todos os grupos guiarão seu representante ao mesmo
tempo, no mesmo labirinto.
■      Dois grupos podem guiar seus representantes ao mesmo
tempo, só que o ponto de partida de um é o ponto de
chegada do outro e vice-versa.chegada do outro e vice-versa.

No término da dinâmica, perguntei o que a pessoa vendada do 
grupo vencedor fez para chegar ao final mais rápido. A resposta foi: 
“No começo, eu estava completamente perdido. Eram tantas vozes! 
Então, decidi ignorar todas menos uma. Concentrei minha atenção 
na voz de apenas uma pessoa que eu conhecia bem e me deixei 
guiar por ela”.

■      No mundo, ouviremos várias vozes, mas a ovelha conhece a voz 
do seu pastor. 
■      Somente confiaremos e seguiremos as orientações de alguém 
se realmente o conhecermos.

Variação:Variação: Cada equipe terá um aluno que estará com os olhos 
vendados. Ele deverá seguir as instruções do resto do grupo que 
tentará guiá-lo no meio de uma área ou sala ampla e recolher balões 
da cor de sua equipe. Várias equipes jogarão ao mesmo tempo, cada 
uma com sua própria cor de balão.

Exemplos de respostas:

Aplicação da dinâmica:
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■      Faça um labirinto com fita adesiva no chão. De acordo com a 
idade dos participantes e do lugar em que se encontram, você pode 
colocar alguns obstáculos no caminho.
■      Divida a classe em grupos de exatamente quatro participantes.
■      Cada grupo deverá ficar em formação Norte-Sul-Leste-Oeste de 
acordo com a imagem abaixo:

Procedimento:

Objetivo: Trabalho em equipe. Saber respeitar as pessoas do 
grupo nos ajuda a alcançar nossos objetivos.

Material: Venda para os olhos | Objetos para os obstáculos
| Fita adesiva.
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Cada grupo deverá entrar no labirinto e sair na mesma posição, ou 
seja, o que está de frente para o norte deverá caminhar dessa 
forma e não poderá se virar. Em alguns momentos o grupo terá 
que caminhar de costas e em outros momentos de lado, mas 
deverá estar sempre virado para o norte.

Aplicação: 

Esta dinâmica é perfeita para iniciar discussões sobre os dons Esta dinâmica é perfeita para iniciar discussões sobre os dons 
espirituais, o corpo de Cristo, ou também sobre a missão. 
Podemos demonstrar que apenas quando respeitamos as pessoas 
que nos rodeiam poderemos chegar ao objetivo juntos. Uma 
pessoa será o guia em determinado momento, mas em outros 
momentos terá que ser guiada e confiar. Às vezes, andamos para
a frente, outras vezes, seguimos quem está perto de nós. Embora a frente, outras vezes, seguimos quem está perto de nós. Embora 
estejamos virados para direções diferentes, temos o mesmo 
objetivo e estamos na mesma caminhada.
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■      Coloque a mesa com doces diante dos alunos.
■      Cada aluno recebe uma colher com um cabo longo, presa na 
mão direita com a fita adesiva.
■      Eles têm permissão para pegar e comer qualquer doce que 
desejarem, mas apenas se usarem a colher. Como o cabo da
colher é muito comprido, eles não alcançarão a própria boca.
A única forma de comer os doces é colocá-los na boca da pessoaA única forma de comer os doces é colocá-los na boca da pessoa
ao seu lado. É importante fazer um teste antes para verificar
se o tamanho das colheres é suficientemente longo.
Garfos e bombons também podem ser usados para facilitar. 

■      O objetivo da lei do Céu era que todos servissem ao próximo.
E, ao contrário do que o mundo prega, quando servimos,
somos mais felizes (Lucas 6:31).
■      Quando ajudamos ao próximo, colocamos em prática
o amor de Deus.

Procedimento:

Aplicação da dinâmica:

Objetivo: Ensinar o amor ao próximo.

Material: Mesa de doces | Colher de cabo longo, como as de 
bambu ou madeira | Fita adesiva de tecido ou de papel.
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Procedimento:

■      Faça grupos de 4 a 6 pessoas do mesmo sexo. Em cada 
grupo, os integrantes devem formar um quadrado ou 
hexágono e devem estar olhando para dentro. Eles devem 
manter seus braços junto ao corpo, sem movimentá-los. 
■      Ao dar sinal de largada, cada grupo deve correr, mantendo 
a formação de quadrado até uma cadeira que terá um balão 
vazio sobre ela. Ali uma pessoa vai encher e amarrar o balão,
e colocá-lo dentro do quadrado. (Essa pessoa pode ser uma e colocá-lo dentro do quadrado. (Essa pessoa pode ser uma 
integrante extra do grupo que não faz parte da formação do 
quadrado). O quadrado não pode deixar que o balão toque o 
chão, mas não podem usar suas mãos e braços. Eles devem 
pressionar o balão com a barriga para mantê-lo no meio do 
quadrado.
■      Então, eles devem correr para outro ponto onde está outro ■      Então, eles devem correr para outro ponto onde está outro 
balão e repetir a ação.
■      O jogo termina quando um dos grupos alcança um 
número definido previamente de balões dentro do quadrado e 
retorna ao ponto de partida.

■      Todos nós precisamos uns dos outros.
■      É mais fácil vencer os desafios quando trabalhamos juntos.
■      Deus deseja que sejamos unidos no mesmo propósito para 
levar a salvação a muitos.

Aplicação da dinâmica:

Objetivo: Entender a importância do trabalho em grupo.

Material: : Balões vazios | Cadeiras.
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Procedimento:
■      Separe os alunos em grupos, formando filas.
■      Ao dar a largada, cada primeiro aluno das filas deverá 
encher o balão, amarrá-lo e correr em direção a uma pilha de 
roupas. O objetivo é vestir-se com os trajes previamente 
definidos pelo professor, mas, enquanto o fizer, não deverá 
deixar cair o balão.
■      Ao terminar de se vestir, ele deverá correr com o balão e ■      Ao terminar de se vestir, ele deverá correr com o balão e 
entregá-lo ao próximo da fila. O segundo aluno deverá repetir a 
ação.
■      O grupo que tiver todos os seus integrantes devidamente 
vestidos e sem deixar que o balão toque o chão será o vencedor.

■      Quando enfrentamos dificuldades na vida, muitas vezes 
nos sentimos como se fosse quase impossível resolver todos os 
problemas “sem deixar o balão cair”. Mas podemos encontrar 
na Bíblia a promessa de que Jesus sempre estará ao nosso 
lado, e, embora Ele não tenha nos prometido que tudo seria
um mar de rosas, Ele nos prometeu que estaria conosco
(Salmo 23:4).

Aplicação da dinâmica:

Objetivo: : Aprender a enfrentar as dificuldades da vida com 
confiança, sem desanimar.

Material: : Balões vazios | Cadeiras.
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Procedimento:

■      Os grupos deverão estar separados em fila. Cada aluno 
terá um copo de plástico nas mãos. Os copos terão um buraco 
no fundo com um diâmetro de cerca de 2 cm. Ao dar a ordem 
de largada, o primeiro de cada fila deverá encher o balão até o 
outro lado da sala. Para isto, usará o copo: colocará a base do 
copo na boca e aspirará o ar para segurar o balão contra o 
copo. Após chegar ao lugar definido pelo professor, ele deverá 
voltar levando o balão da mesma forma e o passará para outra 
pessoa da fila. O jogo termina quando todos da fila tiverem ido 
e voltado com o balão no copo.
■      O mesmo pode ser feito levando o balão com uma 
vassoura ou batendo nele com um cabide durante o percurso.

Existe uma grande variedade de técnicas e estratégias para 
que os ensinamentos bíblicos e de valores morais fiquem 
gravados na mente e no coração dos adolescentes.
Jogos, imagens, áudios, cheiros, dinâmicas em grupos, etc,
são apenas um meio para alcançar o objetivo.
Por isso, a atividade escolhida com sabedoria deve 
estar em sintonia com a mensagem a ser transmitida.

Objetivo: Interação do grupo.

Material: : Copos de plástico ou descartáveis | Vários balões 
inflados.
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